Zápis
z jednání představenstva Svazku obcí Milevska
dne 9. 5. 2014 od 8:30 v Milevsku
_________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: pí. Kašparová, p. Hroch, p. Češka, p. Souhrada, p. Maksa, p. Himl
(příchod v 9:00 hod.)
Omluveni: p. Třeštík

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Meziobecní spolupráce
5) Projekt „Kompostéry“
6) Příprava valné hromady
7) Diskuze
8) Závěr

Ad 1)
Zasedání představenstva zahájila předsedkyně SOM pí. Kašparová, konstatovala nadpoloviční
většinu a jednání prohlásila za usnášeníschopné, seznámila přítomné s hlavními body
představenstva.

Ad 2)
Zapisovatelem byla zvolena pí. Bc. Jana Máchová, DiS., ověřovateli zápisu byli určeni p.
Stanislav Češka a p. Pavel Souhrada
Usnesení č. 22
Představenstvo SOM souhlasí se zapisovatelem a ověřovateli zápisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová seznamuje přítomné s programem představenstva.
Usnesení č. 23
Představenstvo SOM schvaluje program představenstva.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ad 4)
Bc. Monika Hrochová koordinátorka projektu „Podpora meziobecní spolupráce“ informuje
přítomné o průběhu projektu. Dotazník (část B) od SMO, který byl osobně vyplněn
s jednotlivými starosty ORP Milevsko a nadále byl zaevidován na internetový odkaz od SMO pí.
Janou Máchovou do 30. 4. 2014. Jednotlivé oblasti, které mají členové realizačního týmu na
starosti:
 Bc. Jana Máchová – sociální oblast
 Bc. Monika Hrochová – odpadové hospodářství
 Mgr. Evžen Jiroušek - školství
 Ing. Miroslava Houžvičková – volitelné téma (cestovní ruch) a pomoc u ostatních oblastí
z důvodu, že volitelné téma bude teprve probíhat
Všechny části analytických částí (školství, odpadové hospodářství a sociální oblast) jsou z 90%
hotové.
Usnesení č. 24
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace Bc. Monikou Hrochovou.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 5)
Projekt „Zajištění ekologického nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na
území Svazku obcí Milevska“:
-

spolupráce s firmou Legro na výběrovém řízení, postarají se i o monitoring projektu,
ukončení spolupráce s Kolečkem

-

dne 11. 10. 2013 otevírání obálek k VŘ – 2 nabídky

-

vítězem BRM-OIL, s.r.o. (bez DPH 1.118.677,60 Kč), na 2. místě Agrozet ČB, a.s. (bez
DPH 1.280.844,- Kč) – rozhodující parametr cena

-

lhůta pro odvolání proběhla, došlo k podpisu smlouvy s dodavatelem, součástí smlouvy
byl podepsán i dodatek o dodání 1692 ks kompostérů o objemu 700-800 l na jaře roku
2014 (tj. do 31. 3. 2014)

-

od pondělí 24. 3. 2014 přijelo celkem 5 kamionů, které přivezly 141 palet (s posledním
kamionem se podepsal poslední předávací protokol a na základě toho byla vystavena
faktura k 1. .4. 2014 od BRM-OIL, která se musela uhradit do 30ti dnů od vystavení)

-

byly odeslány dokumenty na fond (předávací protokol o převzetí a dovezení kompostérů,
fotodokumentace o vykládce, vzhledu kompostérů a umístění kompostéru mezi obyvatele,
kopie všech faktur s originál razítkem a podpisem včetně faktury od BRM-OIL)
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-

po doložení všech zbylých dokumentů se mohla teprve podat žádost o platbu, která by
měla být vyřízena do 14ti dnů. Mezitím se čekalo na smlouvu ze SFŽP, která se musela
podepsat a odeslat ihned zpět, protože na základě zpětného doručení se mohla podat
teprve žádost o platbu

-

SOM nezávisle na proplacení dotace musela zaplatit fakturu, jelikož proplacení dotace se
předpokládá až v květnu 2014

-

byla podána žádost o platbu, kde neuznaly celkové náklady projektu (1.485.800,- Kč).
Předpokládané náklady projektu byly vyšší než skutečné a výběrového řízení překročilo
výši 5%, které neuznaly, jedná se o částku 58.068,- Kč, které zaplatí SOM

-

ozvaly se obce s reklamací některých částí kompostérů, Bc. Jana Máchová zjistí způsob a
podmínky reklamace a informuje ostatní obce, které se zapojily do projektu

Usnesení č. 25
Představenstvo SOM bere na vědomí informace k projektu „Zajištění ekologického nakládání
s biologicky rozložitelným komunálním odpadem na území Svazku obcí Milevska“ a schvaluje
uhrazení neuznaných nákladů na projekt 58.068,- Kč Svazkem obcí Milevska.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 6)
Jednání představenstva SOM se zúčastnil v 9:00 pan Mgr. Josef Himl, přítomno je tedy 6
zástupců představenstva.
Valná hromada SOM se bude konat 19. 6. 2014 od 17:00 hod. v KD Osek
Program na VH SOM:
1) Zahájení, prezence
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu jednání
4) Podpora meziobecní spolupráce – 1. Oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko
1. Prezence účastníků
2. Schválení jednacího řádu
3. Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP
4. Výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace a
vývoj (odpady, školství, sociální služby)

5. Varianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí
6. Výběr volitelného tématu
7. Informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (pouze v relevantních
územích ORP)
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8. Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení
9. Stanovení dalšího postupu
5) Schválení závěrečného účtu SOM a zprávy auditora SOM za rok 2013
6) Informace o projektech SOM
7) Diskuze
8) Závěr

Usnesení č. 26
Představenstvo SOM souhlasí s místem konání valné hromady SOM a souhlasí s programem VH
SOM, kdy se zároveň s VH SOM se koná 1. oficiální setkání představitelů obcí ORP Milevsko.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 7)
V rámci diskuse vystupuje pí. Jarmila Sedláčková a informuje o zprávě auditora SOM za rok
2013. Představenstvo ukládá napravit chyby v účetnictví do 30. 6. 2014. Bc. Jana Máchová, DiS.
seznamuje přítomné s aktuálním stavem projektů svazku. V současné době jsou podány projekty
Ucelená propagace mikroregionu Milevsko a poradenská činnost pro Svazek obcí Milevska
v roce 2014 (POV Jčk, dt. 6 a 7), v rámci GP Podpora živé kultury (nepodpořen) a POV
Ministerstva pro místní rozvoj – projekt Malovaný venkov (nepodpořen), zažádáno o záštitu na
Jčk Mgr. Ivanu Stráskou. Další vystupuje p. Stanislav Češka a ptá se, jak to bude se
zaměstnáváním OZP, kterým se má prodlužovat pracovní smlouva do června 2015 a jestli se
budou měnit podmínky v zaměstnávání. Dále navrhuje setkání obcí, které zaměstnávají více než
1 zaměstnance. Představenstvo ukládá účetní, Jarmile Sedláčkové, připravit na Valnou hromadu
přehled plateb na zaměstnávání OZP.
Usnesení č. 27
Představenstvo SOM bere na vědomí podané informace pí. Sedláčkové a pí. Máchové.
Představenstvo SOM souhlasí se setkáním obcí, kterých se zaměstnávání OZP týká a
předsedkyně SOM Hana Kašparová zjistí více informací o podmínkách zaměstnávání OZP od p.
Drába z úřadu práce Milevsko. K smlouvě se připraví Jarmila Sedláčková dodatek ke smlouvě,
kterým se zaměstnancům OZP prodlouží stávající smlouvy od 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015,
zodpovídá za to předsedkyně SOM Hana Kašparová.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 8)
Předsedkyně SOM Hana Kašparová poděkovala přítomným za účast a jednání ukončila.
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Ověřili:
Hana Kašparová

……………..….…………………………

Stanislav Češka

………….….…………………………….

Pavel Souhrada

………….….…………………………….

Zapsala:
Bc. Jana Máchová, DiS.

….………………………………………..

